Takskjutport
ASSA ABLOY OH1042P

Nästa generations takskjutportar
Med sin moderna, robusta och flexibla konstruktion, är
nya ASSA ABLOY OH1042P från ASSA ABLOY Entrance
Systems konstruerad för att göra din verksamhet ännu
starkare – för alla behov och i alla väder. Fyllt med
innovation, och superbt väl isolerad, ger denna robusta,
attraktiva takskjutport dig det högsta antalet alternativ
till lägsta möjliga löpande kostnad. Denna högkvalitativa
port är det perfekta valet för lagerlokaler, logistikcentra
samt alla typer av affärslokaler.
Varje del av ASSA ABLOY OH1042P takskjut port är
byggd enligt högsta standard. Kombinationen av
vindtåliga förstärkta paneler och en klass 3- certifiering
för vattentäthet, vindlast och luft genomsläpplighet
erbjuder en port som ser ännu bättre ut och har bättre
prestanda. Små innovationer som gör en stor skillnad för
de byggnader de skyddar.
Välj från elva standardfärger utvändigt, eller din egen
fabriksmålade färg för bättre insida och utsida. Med olika
storlekar, paneler, fönster konfigurationer, lås, handtag
och gångdörrar är ASSA ABLOY OH1042P takskjutport
perfekt anpassad för varje slags branschbehov.

Glasning
Glasalternativen varierar från helglasade fyllningar
till enskilda fönster med rektangulär eller oval form.
Fönstren kan vara av akrylglas eller härdat glas.
Gångdörr (tillval)
Gångdörrens bredd är 900 mm, vilket tillfredsställer
dagens marknadsbehov. Denna gångdörr med låg
tröskel är konstruerad med en robust och bred
aluminiumprofil på endast 30 mm. Profilen ger en fri
passage och är räfflad, vilket minimerar risken för
att halka.
Standardfärger
ASSA ABLOY OH1042P takskjutport av stål finns
tillgänglig i 11 förbehandlade färger. Insidesfärgen är
RAL 9002, Gråvit. Aluminium ASSA ABLOY OH1042P
finns tillgänglig i 3 förbehandlade utomhusfärger
med naturligt aluminium på insida.
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Teknisk information
Standardstorlek upp till (B x H)1

8000 x 6000 mm

Paneltjocklek

42 mm

Fönster

tillval

Gångdörr

tillval

Åtkomst och automation

tillval

Vindlast, EN 12424

klass 3

2

Värmetransmission, EN 124283
Port med hela paneler stål
Port med hela paneler aluminium

1,0 W/(m2K)
1,1 W/(m2K)

Vattengenomsläpplighet, EN 124254

klass 3

Luftgenomsläpplighet, EN 12426

klass 3

4

1) Övriga storlekar tillgängliga på begäran 2) Utan gångdörr.
Högre vindlastklassificering på begäran 3) Portstorlek
5000 x 5000 mm 4) Utan gångdörr

Dimensionella
specifikationer
LL

HL

SL

HHL

SLL

VL

Polyuretan
Grundfärg

Korrosionsskydd
(zink-aluminiumbeläggning, 255 gr/m²)

Möjliga paneler

Portblad av aluminium
finns nu tillgängligt för
ökad livslängd i
krävande miljö.

Gångdörr med låg tröskel
Denna 900 mm gångdörr med låg tröskel
är konstruerad med en stabil och bred
aluminium bottenprofil på endast 30 mm.

Helfönsterpaneler
Det finns flera olika typer av fönster
i enkelt eller dubbelt akrylglas (frostat
eller färgat) eller i härdat glas.

Normal gångdörr med 180 mm tröskel
Denna gångdörr är konstruerad med en
standardbottenprofil och bottentätning.
En förstärkning säkerställer dörrens
robusthet och ökar dess vindtålighet.

Tillval
åtkomst och
automatik

Fönster
Flera varianter av fönster finns i olika
material med inbrotts säkra ramar.

Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande.

Stål/
Aluminium
plåt

Assisterad handmanövrering
Två olika typer av kedjespel finns att
tillgå, beroende på portens vikt.

Alla manuella
ASSA ABLOY portar
kan uppgraderas
med elektriska styrskåp
och automatik.

Tryckknapp
Dragkontakt
Fjärrkontroll
Magnetslinga

Fotoceller

Radar

Komplett lås inklusive handtag och låscylinder
för båda sidor eller endast för insida. Alla portar
utrustade med ett elektriskt lås kan fjärrlåsas
med hjälp av en kontakt eller via en dator.
Låsläget kan övervakas.
Inomhus

Tillgängliga
standardfärger
för utsidan

Stål

Aluminium

Utsida

Gul
RAL 1021

Blå
RAL 5010

Svartgrå
RAL 7021

Gråvit
RAL 9002

Aluminiumgrå
RAL 9007

Flamröd
RAL 3000

Grön
RAL 6005

Grafitgrå
RAL 7024

Svart
RAL 9005

Vit
RAL 9010

Safirblå
RAL 5003

Antracitgrå
RAL 7016

Chokladbrun
RAL 8017

Vit aluminium
RAL 9006

Blå
RAL 5010

Vit
RAL 9010

Vit aluminium
RAL 9006

ASSA ABLOY som ord och logotyper är varumärken som ägs av ASSA ABLOY Group.

På
begäran

På
begäran

Övriga
färger

Övriga
färger
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Grundfärg
Polyesterbeläggning

